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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.5
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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7OD JEDNOTA, 1. poschodie
Trojičné námestie, TRNAVA

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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OPRAVA
�automatické

práèky
�elektrospotrebièe
�plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

smarTTshop.sk
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Od decembra predlžujeme

otváracie hodiny! Chránená dielňa: možnosť povinného plnenia

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

od 8:00 do 17:30 hod.

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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VYHRAJ

DARČEKY
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8POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644
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InzercIa

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

redakcia: Pekárska 40/a
TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053

Čas tmy nemusí byť iba temný

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prichádza čas, ktorý v detstve 
mnohých z nás bol tým najkrajším 
v roku. Bol taký zvláštny, po Ka-
taríne, najprv „voňal“ Mikulášom 
a prvými mandarínkami v roku, 
doma sa objavil adventný kalendár, 
plný dobrôt a podľa neho sme my, 
deti, odrátavali zostávajúce dni do 
vianočného času. Možno sa mýlim, 
ale všetko sa zdalo akési pokojnej-
šie, tichšie, také naozaj adventné.

Ten predvianočný čas má stále svo-
ju symboliku, do ktorej viac či menej 
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné 
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné 
tradície. Tie sú z toho všetkého pravde-
podobne najstálejšie.

Pre Kresťanov je advent začiatkom 
cirkevného roka, keď je očakávané 
oslávenie narodenia Ježiša Krista a 
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi 
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok 
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z 
latinského slova adventus, začína prvú 
nedeľu po 26. novembri. Adventný ve-
niec má presné pravidlá, ako by mal 
vyzerať. Správny adventný veniec by 
mal byť vyrobený z vetvičiek ihlična-
tých stromov alebo cezmíny, to preto, 
že predstavujú život. Ak je veniec zo 

slamy či prútia, mal by odháňať zlých 
duchov a domu dopriať požehnanie. 
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne 
v smere hodinových ručičiek. Veľmi 
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou 
farbou adventu je a má byť fialová. Táto 
farba je symbolom pokory a dôstojnos-
ti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou 
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 
mala byť ružová, ktorá symbolizuje 
priateľstvo.

K Adventu neodmysliteľne patrí aj 
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je 
to čas svadieb, hlučných zábav, určite 
nie hostín. Naopak, skorý príchod kaž-
dodennej tmy priam núka, ak je čas, 
možnosť, v rodinách sa viac venovať 
jeden druhému, rozprávať sa, byť spo-
lu, nemíňať tento čas na návštevy, ale 
venovať ho najbližším.

Tohtoročný Advent bude ťažký. 
Celý rok je ťažký. O to viac si 
môžeme vážiť to, že sme 
tu, že sme zdraví a že sa 
ešte môžeme na niečo 
tešiť.

Krásny a pokojný 
adventný čas, váže-
ní čitatelia!

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIE
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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0903 257 4430903 257 443

PREZUTIE PNEUMATÍK

PREDAJ PNEU

Pneuservis VOLEKPneuservis VOLEK

Dolné Orešany 393

10 min. od TT
Po-pi: 8:00 - 19:00, so: 8:00 - 16:00 
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MENU BOXY
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papiera

OBALY
na prenos jedla

Okrem lokality Linčianska a Hliny. Nie som RK. 0905 333 832

KÚPIM 3 IZBOVÝ BYT V TRNAVE
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OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

odvoz odpadu | dovoz materiálu
0949 633 272
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS
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Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika

• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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To je vdačná téma, o nych sa dá pýsat a pýsat 
aj dlhé články, ba aj celé knyhy. Moja kamarátka 
má krásnu vnučku. Tento drobec už prekročil rok, 
no dva ešče nemá. Je to velice živá slečna, néke-
dy až moc. Najlepšá je ket spý. Ináč mosá dzetko, 
babka, mama aj otec mat oči na stopkách, aby si 
neublýžila. 

Ešče teho moc nenahovorý, vypráva asi ja-
ponsky, tak jej neny celkom rozumet, ale aj tak si 
vymóže svoje. Pondzelek behala po byte, naraz si 
sedla na zem, vyzula papučky a fučáco -dychčáco 
si obúvala topánky. Čo sa jej samozrejme nepoda-
rilo, zdala to. Potom našla čapicu a šál, ten si dala 
na pusu a vylézla na káričku. Tam sedzela jak tor-
ta a ze svoju japončinu sa domáhala prechádzky, 
pri tem prščekom ukazuvala na dvere. Mama, tá 
malú, volajme hu Rija, oblékla a vyrazily do ob-
chodu. 

Tam zešla z káričky a rozbehla sa k dezifekč-
nému prístroju, dze sa dožaduvala, aby jej mama 
postrýkala ruky. To isté sa opakuvalo ket nakúpi-
ly a vychádzali z obchodu. Ludé sa pristavuvaly 
a usmývaly jako Rija sce byt zdravá. Ona též bez 
„masky“ nevynde z  domu. Ket jej 
mama rúško nedá, tak si ho 
svojím zaujímavým slovný-
kom pýta. Minule došól k nim 
dzetko a  išól Riju focit, ona 
otbehla a  vrácila sa z  rúškom 
na puse. 

Šak je to šikovná a rozumná 
slečna. Rija len tak dál, si učenli-
vá, volačo z teba bude.

Dzeci, dzeci, dzeci

» bapka Blašková

Bez odstupu
Pandémia prešla

generálnou skúškou,
na uliciach telo na tele

a iba kde-tu rúško.

Mocný svätý
Bude ten Valentín

veľmi mocný svätý,
v novembri sa, vďaka nemu,

rodí najviac detí.

Za posledných desať rokov
68 mužov zabilo svoje ženy,

že vraj preto, lebo pili,
štatistika  mlčí o tom,
koľkí ďalší netrafili. 

Čakajú nás sviatky
Rok je krátky, na toľké sviatky

cez jedny sa treba preniesť 
a cez iné prejesť.

Ťažký týždeň
V utorok bolo treba 

protestovať,
v sobotu sa dať 

pretestovať
a v nedeľu môžeš 

začať stonať.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 01
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER
REKONŠTRUKCIE

BYTOVÝCH JADIER
DO 7 DNÍ

voda a elektroinštalácie obklady,
dlažby, parkety sádrokartón

rýchlo a kvalitne

ZĽAVA 20%ZĽAVA 20%
0917 374 566
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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AUTODOPRAVA

(do 3,5t)

0905 242 303
Vladimír Páleník, Majcichov 523
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- dovoz materiálu/tovaru z obchodu 
- odvoz/dovoz stavebného materiálu
- sťahovanie
- preprava (dĺžka max do 4,6m)
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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a/-ku
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0911 998 160
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1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné 

» KÚPIM BABETTU alebo 

KORADO. LEN ZÁNOVNÉ. Tel. 

0910904599

» KÚPIM STARÝ MOPED 

ZNAČKY JAWA STADION 

SIMSON PIONIER STELA 

0915215406 

3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

 

7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 

0902570685 

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 
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11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

» Na Motorobot PF62 

predám kľukovku (70), lia-

tinovú prednú masku (70), 

pluh (70), rotavátor (80). 

TT. Tel.: 0948 158 475 

14 RÔZNE/iné

» Kúpim staré mince 

odznaky vyznamenanie 

hodinky 0903753758 

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 

0944724181

» Ahoj mám 43 r. 180cm, 

80kg. Hľadám si priateľku 

na vážny vzťah iba SMS. 

0949169521

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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Rozvoj systému duálneho vzdelávania patrí medzi priori� trnavskej župy. Ide totiž 
o  formu štúdia, ktorá účelne kombinuje získavanie teoretických znalostí s  ich 
aplikáciou v praxi. Žiaci si okrem obohatenia svojho životopisu aj zarobia. 
Učebná zmluva vytvára partnerský vzťah medzi žiakom a zamestnávateľom. 
Koordináciu teoretického vyučovania zabezpečuje škola, za praktické vyučovanie 
a náklady s ním spojené zodpovedá zamestnávateľ.
Študentom sa tak striedajú dni na praxi u zamestnávateľa  s klasickým školským 
vyučovaním, učiteľa strieda šéf, spolužiakov zas kolegovia, a známky dopĺňa mzda. 
Najpopulárnejšie študijne odbory sú strojárstvo, elektrotechnika či ekonomika, 
obchod a  služby s praxou v moderných prevádzkach, ako sú reštaurácie, 
autoopravovne, farmaceutické či IT firmy.
V  súčasnosti je v  systéme duálneho vzdelávania zapojených až 26 stredných 
odborných škôl a 196 zamestnávateľov. Okrem kontinuálneho nárastu počtu žiakov, 
ktorých je aktuálne 639 sa spokojnosť s touto formou vzdelávania vyznačuje aj tým, 
že z nej počas štúdia vystupuje menej ako jedno percento žiakov.
Praktická príprava na výkon povolania láka mladých ľudí predovšetkým možnosťou 
efektívneho zlepšenia svojich zručností, získania pracovných návykov alebo naučenia 
sa ako narábať s peniazmi a plánovať si čas. V neposlednom rade treba dodať, že po 
skončení štúdia veľká časť žiakov pokračuje u zamestnávateľa v pracovnom pomere 
alebo sa rozhodne pre pokračovanie na vysokej škole.
Trnavská župa navyše ako prvá pre žiakov pripravila motivačný balík výhod, ktorý sa 
skladá zo štipendia, bezplatného cestovania prímestskými autobusmi a čoskoro 
aj zvýhodneného ubytovania v internátoch.
Kvalita duálneho vzdelávania sa neustále zvyšuje. Žiaci zapojení do tohto systému 
dosahujú lepšie študijné výsledky, poctivejšiu dochádzku, sú zodpovednejší 
a finančne gramotnejší ako žiaci, ktorí študujú klasicky.
Žiaci prvých ročníkov so záujmom o vstup do systému duálneho vzdelávania môžu 
kontaktovať svoju strednú odbornú školu, zamestnávateľa lebo Oddelenie duálne-
ho vzdelávania Úradu Trnavského samosprávneho kraja na info.dual@trna-
va-vuc.sk alebo 033/55 59 425. Do duálu sa dá vstúpiť do 31. januára 2021, pričom 
zamestnávatelia majú pripravených ešte viac ako 400 voľných miest pre prvákov 
stredných škôl.

Prečo študovať duálne?

0
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Kontakt: Personálne oddelenie

 hameln rds s.r.o., Horná 36, Modra

 Email: career@hameln-rds.sk, tel.: 033/690 41 61

Kontakt: Personálne oddelenie

 hameln rds s.r.o., Horná 36, Modra

 Email: career@hameln-rds.sk, tel.: 033/690 41 61

VÝROBNÝ OPERÁTOR
v chemickej výrobe, Modra
VÝROBNÝ OPERÁTOR
v chemickej výrobe, Modra
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- Výroba liečiv podľa schválených pracovných postupov
   v podmienkach Správnej výrobnej praxe.
- Obsluha podporných a pomocných systémov vo výrobe účinných látok.
- Sanitácia a dezinfekcia výrobných zariadení a priestorov.

Požiadavky na zamestnanca:
- Stredoškolské vzdelanie chemického smeru.
- Technickú zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
   schopnosť učiť sa nové veci.
- Ochotu pracovať na zmeny. Trestno-právnu bezúhonnosť.
- Zdravotnú spôsobilosť pre prácu s chemickými látkami.
 

Mzdové podmienky:
- Od 950,- € mesačne (hrubá mzda) + ročná odmena + príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- Výroba liečiv podľa schválených pracovných postupov
   v podmienkach Správnej výrobnej praxe.
- Obsluha podporných a pomocných systémov vo výrobe účinných látok.
- Sanitácia a dezinfekcia výrobných zariadení a priestorov.

Požiadavky na zamestnanca:
- Stredoškolské vzdelanie chemického smeru.
- Technickú zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
   schopnosť učiť sa nové veci.
- Ochotu pracovať na zmeny. Trestno-právnu bezúhonnosť.
- Zdravotnú spôsobilosť pre prácu s chemickými látkami.
 

Mzdové podmienky:
- Od 950,- € mesačne (hrubá mzda) + ročná odmena + príplatky
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 €

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA
VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto

SKLADNÍK (Nemecko)K
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

prerábka kuchyne,

kúpeľne, RD, byty
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STAVEBNÉ
PRÁCE

Ševčovič 

0905 441 627
www.PodrezavamDomy.sk
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VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rod nn  do , Okr žn  ná est e  
rna a s er ely Kostol

Domáci trnavský predajca
      

  

033/5546 744 • 0905 313 421033/5546 744 • 0905 313 421

VEĽKÁ VIANOČNÁ SUPERAKCIA!

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpaduEXTRA

Facebook

VYHRAJ

DARČEKY

0902 091 704
ikuctovnictvo@gmail.com

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE
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Trnavský Zelený kríčok by sa mal v 
budúcom roku dočkať komplexnej 
obnovy. Mesto Trnava vypísalo sú-
ťaž na dodávateľa stavby s predpo-
kladanou hodnotou 2,68 milióna 
eur. Práce sa majú začať v marci a 
potrvajú deväť mesiacov.

Ako vyplýva z podkladov k projektu, 
v rámci celkovej obnovy lokality Zelený 
kríčok dôjde ku kompletnej rekonštruk-
cii miestnej komunikácie od mosta cez 
Trnávku až po odbočenie na Šrobárovu 
ulicu respektíve na Ulicu Rybníková. 
Obnova sa dotkne tiež všetkých peších 
trás a plôch nástupišťa autobusových 
zastávok. Stavebnou úpravou prejdú 
aj priechody na svetelnej križovatke 
Ulíc Hospodárska a Zelený kríčok. 
Komunikácia bude zachovaná ako 
dvojpruhová, jednosmerná s pridruže-
ným pásom pre autobusovú dopravu. 
Povrch bude asfaltový, časť pásu pre 
autobusy v rozsahu nástupíšť bude 
mať cementobetónový povrch. Opravy 
sa dočká aj vedľajšia časť miestnej ko-

munikácie vedená za plochami zelene 
popri budovách smerom ku Galérii Jána 
Koniarka. Tá bude po zrekonštruovaní 
obojsmerná, avšak široká len tri metre a 
po rekonštrukcii zostane neprejazdná a 
slúžiť bude ako otoč pre autá. Jej povrch 
bude z čadičových kociek kladených do 
vejáru ako je tomu na Halenárskej ulici.

Postavia lávku cez Trnávku 
pre peších aj cyklistov

Pešie trasy budú riešené s krytom 
z betónových platní. Na novo prejde 
rekonštrukciou chodník vedený po ľa-
vej strane cesty a upravia aj jestvujúce 
ostrovčeky na svetelnej križovatke pri 
benzínke, vrátane vyznačenia cyklo-
priechodu. Opravia tiež chodník vedený 
od svetelnej križovatky po pravej strane 
cesty, ako aj celú plochu nástupišťa s 
využitím prvkov bezbariérovosti. Pre 
komfortný prejazd cyklistov vybudujú 
od svetelnej križovatky nový cyklochod-
ník, ktorý bude po most viesť súbežne 
s trasou pre peších. Pred mostom sa 
cyklochodník odkloní a novo vybudo-

vanou lávkou prejde cez Trnávku a na 
druhej strane sa napojí na cyklochod-
ník vedený Bernolákovým parkom. Sú-
časťou lávky bude aj trasa pre peších, 
ktorá sa na oboch stranách napojí na 

jestvujúce trasy. Cyklotrasa a trasa pre 
peších budú na lávke vzájomne oddele-
né prvkami bezbariérovosti.

Pribudnú lavičky aj toalety
V celej lokalite rozmiestnia lavičky 

s kvetináčom aj lavičky na kameni, 

odpadkové koše, označníky autobuso-
vých zastávok aj cyklostojany. Plánujú 
aj prestavbu jestvujúceho objektu ve-
rejného WC a prístavbu prevádzkových 
priestorov kiosku. Navrhovanou stav-
bou tak vznikne jednopodlažný, pod-
pivničený objekt, zastrešený kombiná-
ciou plochých striech. Prístavbou budú 
vyhotovené dve prevádzky a WC pre 
imobilných. Strechy objektu budú po-
chôdzne a budú vytvárať dve terasy nad 
pôvodnou a nad pristavovanou časťou 
objektu a budú schodiskom prístupné 
verejnosti.

Osadia fontány aj prístrešky 
so zelenými strechami

V rámci vodných prvkov budú súčas-
ťou lokality okrasná a pitná fontána. 
Okrasná fontána bude tvorená dláž-
deným povrchom so štyrmi podsvie-
tenými tryskami a umiestnená bude 
v priestoroch plôch nástupišťa, oproti 
vstupu do galérie Jána Koniarka. Pitná 
fontána bude umiestnená v blízkosti 
objektu verejného WC na podklade z 
dlažby a bude mať tvar vázy. Pribudnú 
aj nové zastávkové prístrešky vrátane 
príslušenstva a vegetačnej zelenej stre-
chy. Projekt ráta s výsadbou nových 
stromov, trvalkových záhonov a založe-
ním nového trávnika.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Futbal v trnavskom 
divadle
Trnavské Divadlo Jána Palárika 
(DJP) prichádza s novou insce-
náciou Futbal alebo Bilý andel v 
pekle. Premiéra sa uskutoční 4. 
decembra o 19.00 hod vo veľkej 
sále DJP.

Inscenácia Futbal alebo Bílý andel 
v pekle vypovedá o kontroverznom 
zápase medzi Spartakom Trnava a 
Taurisom Rimavská Sobota z roku 
1997 a vznikla priamo na objednávku 
trnavského divadla. Vychádza z roz-
hovorov s priamymi aktérmi zápasu s 
Rimavskou Sobotou, bývalými funk-
cionármi a hráčmi Spartaku Trnava. 
Zápas v Rimavskej Sobote mal Trnave 
priniesť majstrovský titul, no po neo-
čakávanej prehre získali titul Košice. 

Niektorých fanúšikov táto udalosť za-
siahla natoľko, že sa na ligový futbal 
už nevrátili. Mnohí zo sklamaných 
fanúšikov sú dodnes presvedčení, že 
skutočným súperom Trnavy neboli 
hráči Rimavskej Soboty, ale peniaze. 
Okolo tohto zápasu vzniklo množstvo 
teórií, ktoré obviňujú z prehry skorum-
povaných hráčov i rozhodcov. Vyhrali 
hráči Rimavskej Soboty oprávnene? 
Alebo o prehre rozhodli peniaze? Od-
povede na tieto otázky hľadali aj autori 
hry Daniel Majling a Michal Jánoš. Fut-
balových hráčov stvárňujú na javisku 
Braňo Mosný, Martin Kochan a Martin 
Križan. V úlohe trénera sa predstaví 
hosťujúci Daniel Ratimorský, v úlohe 
prezidenta klubu Miro Beňuš a v po-
stavách skalných fanúšikov uvidíte 
Michala Jánoša a Tomáša Mosného. 
Postavy rozhodcov a funkcionárov 
stvárňujú štyri ženy a to Petra Blesáko-
vá, Ingrida Baginová, Barbora Bazsová 
a Ivica Franeková.                                   ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú zastávkové prístrešky so zelenými strechami

Zelený kríčok čaká obnova

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
2

Nová inscenácia v trnavskom di-
vadle Futbal alebo Bilý andel v pekle 
vznikla na základe autentických ma-
teriálov.                               zdroj foto DJP

Zelený kríčok prejde celkovou obnovou.                                    zdroj foto mesto Trnava

Postavia lávku cez Trnávku pre peších i cyklistov.                    zdroj foto mesto Trnava

Pribudne objekt s prevádzkami a toaletami.                           zdroj foto mesto Trnava
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Trnavský Zelený kríčok by sa mal v 
budúcom roku dočkať komplexnej 
obnovy. Mesto Trnava vypísalo sú-
ťaž na dodávateľa stavby s predpo-
kladanou hodnotou 2,68 milióna 
eur. Práce sa majú začať v marci a 
potrvajú deväť mesiacov.

Ako vyplýva z podkladov k projektu, 
v rámci celkovej obnovy lokality Zelený 
kríčok dôjde ku kompletnej rekonštruk-
cii miestnej komunikácie od mosta cez 
Trnávku až po odbočenie na Šrobárovu 
ulicu respektíve na Ulicu Rybníková. 
Obnova sa dotkne tiež všetkých peších 
trás a plôch nástupišťa autobusových 
zastávok. Stavebnou úpravou prejdú 
aj priechody na svetelnej križovatke 
Ulíc Hospodárska a Zelený kríčok. 
Komunikácia bude zachovaná ako 
dvojpruhová, jednosmerná s pridruže-
ným pásom pre autobusovú dopravu. 
Povrch bude asfaltový, časť pásu pre 
autobusy v rozsahu nástupíšť bude 
mať cementobetónový povrch. Opravy 
sa dočká aj vedľajšia časť miestnej ko-

munikácie vedená za plochami zelene 
popri budovách smerom ku Galérii Jána 
Koniarka. Tá bude po zrekonštruovaní 
obojsmerná, avšak široká len tri metre a 
po rekonštrukcii zostane neprejazdná a 
slúžiť bude ako otoč pre autá. Jej povrch 
bude z čadičových kociek kladených do 
vejáru ako je tomu na Halenárskej ulici.

Postavia lávku cez Trnávku 
pre peších aj cyklistov

Pešie trasy budú riešené s krytom 
z betónových platní. Na novo prejde 
rekonštrukciou chodník vedený po ľa-
vej strane cesty a upravia aj jestvujúce 
ostrovčeky na svetelnej križovatke pri 
benzínke, vrátane vyznačenia cyklo-
priechodu. Opravia tiež chodník vedený 
od svetelnej križovatky po pravej strane 
cesty, ako aj celú plochu nástupišťa s 
využitím prvkov bezbariérovosti. Pre 
komfortný prejazd cyklistov vybudujú 
od svetelnej križovatky nový cyklochod-
ník, ktorý bude po most viesť súbežne 
s trasou pre peších. Pred mostom sa 
cyklochodník odkloní a novo vybudo-

vanou lávkou prejde cez Trnávku a na 
druhej strane sa napojí na cyklochod-
ník vedený Bernolákovým parkom. Sú-
časťou lávky bude aj trasa pre peších, 
ktorá sa na oboch stranách napojí na 

jestvujúce trasy. Cyklotrasa a trasa pre 
peších budú na lávke vzájomne oddele-
né prvkami bezbariérovosti.

Pribudnú lavičky aj toalety
V celej lokalite rozmiestnia lavičky 

s kvetináčom aj lavičky na kameni, 

odpadkové koše, označníky autobuso-
vých zastávok aj cyklostojany. Plánujú 
aj prestavbu jestvujúceho objektu ve-
rejného WC a prístavbu prevádzkových 
priestorov kiosku. Navrhovanou stav-
bou tak vznikne jednopodlažný, pod-
pivničený objekt, zastrešený kombiná-
ciou plochých striech. Prístavbou budú 
vyhotovené dve prevádzky a WC pre 
imobilných. Strechy objektu budú po-
chôdzne a budú vytvárať dve terasy nad 
pôvodnou a nad pristavovanou časťou 
objektu a budú schodiskom prístupné 
verejnosti.

Osadia fontány aj prístrešky 
so zelenými strechami

V rámci vodných prvkov budú súčas-
ťou lokality okrasná a pitná fontána. 
Okrasná fontána bude tvorená dláž-
deným povrchom so štyrmi podsvie-
tenými tryskami a umiestnená bude 
v priestoroch plôch nástupišťa, oproti 
vstupu do galérie Jána Koniarka. Pitná 
fontána bude umiestnená v blízkosti 
objektu verejného WC na podklade z 
dlažby a bude mať tvar vázy. Pribudnú 
aj nové zastávkové prístrešky vrátane 
príslušenstva a vegetačnej zelenej stre-
chy. Projekt ráta s výsadbou nových 
stromov, trvalkových záhonov a založe-
ním nového trávnika.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Futbal v trnavskom 
divadle
Trnavské Divadlo Jána Palárika 
(DJP) prichádza s novou insce-
náciou Futbal alebo Bilý andel v 
pekle. Premiéra sa uskutoční 4. 
decembra o 19.00 hod vo veľkej 
sále DJP.

Inscenácia Futbal alebo Bílý andel 
v pekle vypovedá o kontroverznom 
zápase medzi Spartakom Trnava a 
Taurisom Rimavská Sobota z roku 
1997 a vznikla priamo na objednávku 
trnavského divadla. Vychádza z roz-
hovorov s priamymi aktérmi zápasu s 
Rimavskou Sobotou, bývalými funk-
cionármi a hráčmi Spartaku Trnava. 
Zápas v Rimavskej Sobote mal Trnave 
priniesť majstrovský titul, no po neo-
čakávanej prehre získali titul Košice. 

Niektorých fanúšikov táto udalosť za-
siahla natoľko, že sa na ligový futbal 
už nevrátili. Mnohí zo sklamaných 
fanúšikov sú dodnes presvedčení, že 
skutočným súperom Trnavy neboli 
hráči Rimavskej Soboty, ale peniaze. 
Okolo tohto zápasu vzniklo množstvo 
teórií, ktoré obviňujú z prehry skorum-
povaných hráčov i rozhodcov. Vyhrali 
hráči Rimavskej Soboty oprávnene? 
Alebo o prehre rozhodli peniaze? Od-
povede na tieto otázky hľadali aj autori 
hry Daniel Majling a Michal Jánoš. Fut-
balových hráčov stvárňujú na javisku 
Braňo Mosný, Martin Kochan a Martin 
Križan. V úlohe trénera sa predstaví 
hosťujúci Daniel Ratimorský, v úlohe 
prezidenta klubu Miro Beňuš a v po-
stavách skalných fanúšikov uvidíte 
Michala Jánoša a Tomáša Mosného. 
Postavy rozhodcov a funkcionárov 
stvárňujú štyri ženy a to Petra Blesáko-
vá, Ingrida Baginová, Barbora Bazsová 
a Ivica Franeková.                                   ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú zastávkové prístrešky so zelenými strechami

Zelený kríčok čaká obnova

Nová inscenácia v trnavskom di-
vadle Futbal alebo Bilý andel v pekle 
vznikla na základe autentických ma-
teriálov.                               zdroj foto DJP

Zelený kríčok prejde celkovou obnovou.                                    zdroj foto mesto Trnava

Postavia lávku cez Trnávku pre peších i cyklistov.                    zdroj foto mesto Trnava

Pribudne objekt s prevádzkami a toaletami.                           zdroj foto mesto Trnava
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osobná ochrana

KĽÚČOVÁ POHOTOVOSŤ
0903 668 668
NONSTOP

prevádzky v OD Jednote a v City Arene

sú zrušené a presťahované na jedno miesto

Paulínska 20, OC Balakovo | 0950 777 111
www.sezamtrnava.sk | sezamtrnava@gmail.com

Okrem lokality

Linčianska a Hliny.

Nie som RK.

0905 333 832

KÚPIM
3 IZBOVÝ
BYT V TRNAVE
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na doplnky k oknám!
Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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REVÍZIE
plynových

a tlakových
zariadení

tel: 0910 994 158
e-mail: mkuzela81@gmail.com

DOMÁCNOSŤ: 
RADY - TIPY

Ušite si voňavé 
levanduľové 
vrecúška
Dlhé jesenné a zimné ve-
čery sú ideálnym obdobím 
na ručné práce a všako-
vaké tvorivé činnosti. Ak 
ste si v priebehu sezóny 
nasušili levanduľu, je čas 
ju zužitkovať.

Levanduľa veľmi príjemne 
prevonia váš príbytok a 
bezpečne ochráni šatstvo 
pred moľami. Ušite si vo-
ňavé levanduľové vrecúš-
ka, ktoré môžu poslúžiť 
aj ako milý a praktický 
darček.

Budete potrebovať:
-sušené kvety levandu-
le, bavlnenú látka podľa 
výberu, prípadne plátno, 
krajku na ozdobu (voliteľ-
né), nožnice, niť, špendlí-
ky, motúzik alebo stuhu, 
šijací stroj, ale dokážete 
ušiť za pár minút aj ručne

autor foto congerdesign pixabay

Postup:
-z látky vystrihnite obdĺž-
nik požadovaných rozme-
rov, pričom nezabudnite 
pridať 0,5 cm na okraje,
-vrchnú časť vrecúška ob-
nitkujte a ak chcete, mô-
žete na ozdobu ešte prišiť 
krajku,
-látku preložte na polo-
vicu rubovou stranou na-
vrch a dajte pozor, aby sa 
čipka stretala v tom istom 
bode. Potom boky zošpen-
dlite a zošite. Následne 
boky prešite obnitkovacím 
stehom a vrecúško pre-
vráťte,
-ak ste vrchnú časť vre-
cúška neozdobili krajkou, 
môžete horný obšitý okraj 
vrecka prehnúť do vnútra 
a zašiť
-sušené kvety levandule 
zbavte stopiek, nasypte 
ich do vrecúška a to po-
tom pevne previažte mo-
túzikom
-vrecúško zaveste do bie-
lizníka, kde poslúži ako 
ochrana proti moliam. 
Pravidelne ho pošúchajte 
medzi prstami, aby sa z 
neho uvolnila vôňa. Takto 
vám vydrží veľmi dlho.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

REALITY

INZERCIA
0905 534 595
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Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené
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Pekáč 5,5 l
• maximálna prevádzková teplota 

pre pekáč 380 st.C, pre sklenenú 

pokrievku 240 st.C.

• rozmer 40 x 25 cm

Kolekcia 
• riad so sklenenými pokrievkami s aróma knóbom, 

• s dvojvrstvovou keramickou povrchovou úpravou

• riad je možné umývať v umývačke riadu

•

42,90

25,90

s aróma 
knóbom

ODMEŇUJEME ZA VERNOSŤ
Zbierajte pečiatky a nakupujte so zľavou až do 40%

V ponuke aj ďalšie produkty značky Banquet Madeira.

Ako sa zapojiť do programu?

1   Nakupujte v obchode CKDmarket  od 1. 11. do 31. 12. 2020.

2   Pri každej zaplatenej sume 7 EUR dostanete pri pokladni 1 pečiatku.

3   Zozbierajte 5 pečiatok a vyberte si výrobok z ponúkanej kolekcie BANQUET 

  so zľavou do 40%. 

4   Pečiatky sa vydávajú od 1. 11. do 31. 12. 2020 v obchodoch CKDmarket. 

 Zhromaždené pečiatky je možné použiť od 1. 11. do 31. 12. 2020 

 alebo do vypredania zásob.

 17,90

13,90
€

 12,90

9,90
€
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Robot Klarstein Bella 

Morena 

1200W

  

už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 
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Ponúkame kompletný právny servis, finančné a právne poradenstvo

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

posledný 4-izb
RD - Kamenáč

Domy sú dokončené do štandardu
a čakajú na budúceho vlastníka!

Vybavenie hypotekárneho úveru zdarma!

Na predaj posledný 4izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Moderná novostavba 4izb RD má úžitkovú plochu 100 m� 
je postavená na pozemku o veľkosti 334 m².
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

193.950,- €193.950,- €

posl. 3-izb RD v radovej
zástavbe-Kamenáč

Na predaj posledný 3izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Tento moderný 3izb RD má úžitkovú plochu 87 m� a je 
postavený na pozemku o veľkosti 310 m�.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

V cene je:
– spevnená plocha na parking na dve autá
– stavba – Tehla 300mm
– zateplenie 150mm s minerálnou vlnou – fasáda
– strecha
– vnútorné sadrové omietky

– sadrokartónové stropy
– vymaľované
– kompletné rozvody sietí (voda, odpad, el., plyn)
– plastové okná 3sklo
– Všetky prípojky – vod. šachta, kan. šachta, plyn. prípojka, El. prípojka.
– Podlahové plynové kúrenie

208.950,- €208.950,- €

Tieto veľmi pekné rodinné domy – BUNGALOV – majú 4 alebo 3 izby, tech. miestnosť, samostatná toaleta, kúpeľňa 
s vaňou a toaletou. Výborná dispozícia rozdelená na dennú a nočnú časť.

Domy budú dokončené do štandardu spolu so zámkovou dlažbou na terase a aj na vonkajšom parkovacom státí.

ZDRAVIE 
Z HERBÁRA

Je čas zberať 
korene liečivých 
rastlín
Hoci zvykneme zberať 
najmä kvety či listy lie-
čivých rastlín, zabúdať 
by sme nemali ani na ich 
korene. Vedia to aj skú-
sené bylinkárky, ktoré 
na ich liečivú silu nedajú 
dopustiť. A práve mesia-
ce október a november 
sú na zber koreňov lie-
čivých rastlín najvhod-
nejším obdobím, pretože 
práve v tomto čase sú 
veľmi bohaté na liečivé 
látky.

Čaj z koreňa púpavy
Čaj z koreňa púpavy 
môže pomôcť pri boles-
tiach žalúdka, obličiek 
a prečistení močových 
ciest. Pripravíte ho tak, 
že dve čajové lyžičky 
nadrobno rezaného su-
šeného koreňa prelejte 
štvrť litrom vriacej vody a 
nechajte štvrť hodinu lú-
hovať, potom preceďte. 
Čaj si varte vždy čerstvý 
a pite ho vlažný.

Pozor!
Púpava nie je vhodná pre 
ľudí, ktorí trpia vážnymi 
ťažkosťami obličiek, žlč-
níkovými kameňmi, ob-
štrukciou žlčových ciest 
či žalúdočnými vredmi. 
Ak nie ste si istí, vždy sa 
radšej poraďte s leká-
rom.

Tinktúra z koreňa 
echinacey
Postrúhajte 100 gramov 
koreňa echinacey purpu-
rovej, vložte do sklenej 
fľaše a zalejte 500ml 
vodky. Odložte na tmavé 
miesto a nechajte lúho-
vať tri týždne až mesiac. 
Potom preceďte do skle-
nej fľašky a môžete pou-
žívať. Pri bolestiach hrdla 
rozrieďte 10 ml tinktúry v 
pohári teplej vody a klok-
tajte.

Pozor!
Tak ako v prípade všet-
kých liečivých bylín, ani 
echinaceu  by sme nema-
li užívať dlhšie ako 3 – 4 
týždne. Potom si treba 
urobiť niekoľkotýždňovú 
prestávku. Vyhnúť by sa 
jej mali aj ľudia trpiaci 
na astmu a autoimúnne 
ochorenia a poradiť by sa 
mali s lekárom tiež onko-
logickí pacienti a tí, ktorí 
užívajú rôzne lieky.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Ponúkame kompletný právny servis, finančné a právne poradenstvo

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

posledný 4-izb
RD - Kamenáč

Domy sú dokončené do štandardu
a čakajú na budúceho vlastníka!

Vybavenie hypotekárneho úveru zdarma!

Na predaj posledný 4izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Moderná novostavba 4izb RD má úžitkovú plochu 100 m� 
je postavená na pozemku o veľkosti 334 m².
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

193.950,- €193.950,- €

posl. 3-izb RD v radovej
zástavbe-Kamenáč

Na predaj posledný 3izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Tento moderný 3izb RD má úžitkovú plochu 87 m� a je 
postavený na pozemku o veľkosti 310 m�.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

V cene je:
– spevnená plocha na parking na dve autá
– stavba – Tehla 300mm
– zateplenie 150mm s minerálnou vlnou – fasáda
– strecha
– vnútorné sadrové omietky

– sadrokartónové stropy
– vymaľované
– kompletné rozvody sietí (voda, odpad, el., plyn)
– plastové okná 3sklo
– Všetky prípojky – vod. šachta, kan. šachta, plyn. prípojka, El. prípojka.
– Podlahové plynové kúrenie

208.950,- €208.950,- €

Tieto veľmi pekné rodinné domy – BUNGALOV – majú 4 alebo 3 izby, tech. miestnosť, samostatná toaleta, kúpeľňa 
s vaňou a toaletou. Výborná dispozícia rozdelená na dennú a nočnú časť.

Domy budú dokončené do štandardu spolu so zámkovou dlažbou na terase a aj na vonkajšom parkovacom státí.
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

6
1
-0
2
8
5

0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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HOTEL KOLIBA - Kamenný mlyn

Objednávky  na tel. è.:

0 3 3 / 5 3 3  4 4  5 9

Zabíjačková kaša 4€/kg
Jaternička  4€/kg
Domáca klobása 7€/kg
Krvavnička  4€/kg
Tlačenka  6€/kg
Paprikový lalok  4€/kg
Huspenina  2€/porcia
Zabíjačková
kapustnica  2€/porcia

štvrtok 3. decembra 2020
rozvoz k vám domov od 16:00 do 20:00 hod.

piatok 4. decembra 2020
predaj v hoteli Koliba, súčastne aj rozvoz

k vám domov od 16:00 do 20:00 hod.
sobota 5. decembra 2020

predaj v hoteli Koliba od 8:00 do 12:00 hod.


